
Bestyrelsesmøder Mandag den 23. oktober 2017 kl. 14:00 hos Fritz, 5 D

Møde 1 Deltagere: Bestyrelsen fuldtallig - alle 5 var tilstede.

stikord action

Generalforsamling Bestyrelsen var tilfreds med forløbet og resultaterne.

Vi vil også i 2018 lave vores eget regnskabsark til andelshaverne.

Omfanget af revisors deltagelse i 2018 aftales på det forberedende møde næste år.

Næste års generalforsamling holdes på samme tid i september, og vi melder snart en

dato ud.

Hjertestarter Grundejerforeningen Boller Skov indkøber og opsætter en hjertestarter fælles for hele

området. Hjertestarteren opsættes snarest ved skurene til blok 7.

Vedtægtsændringer? Vores administrator har varslet møde med bestyrelsen. 

Mødet tænkes afholdt i løbet af vinteren.

Grundskyld Et advokatfirma i Esbjerg har meldt sig og tilbyder at undersøge muligheden for en ned-

sættelse af vores grundskyld. I første omgang viser vi henvendelsen til vores administra-

tor. Bestyrelsen kigger derefter på sagen.

Rotter 2 steder har der indenfor den seneste måned været problemer.

I lejlighed 3 D er en skade udbedret i teknikrummet. Der er filmet i faldstammer og rele-

vante steder ligesom den opsatte rottespærre er konstateret i orden.

Senest er en fritløbende rotte observeret ved skurene i blok 1.

Andelshaverne anmodes om at påse, at der ikke er rottehuller i gårdhaver og arealer

udenfor. Det indskærpes, at der ikke skal være affald i gårdhaverne, og det er heller ikke

en løsning at gemme affald i udhusene, der for en rotte er nemme at komme ind i.

Fodring af fugle tiltrækker rotter. Tænk alvorligt på det og husk, at der i husordenen

er en henstilling om at undlade fodring af samme årsag.

Forsikringer AB Boller Skov har indgået aftale med en forsikringsmægler, som i fremtiden skal vareta-

ge alt hvad der vedrører forsikringer. I første omgang arbejdes der med at indhente til-

bud fra flere selskaber. Bestyrelsen vil når tilbudene er kommet hjem og med råd fra

vores mægler endeligt beslutte, hvem der skal være vores selskab fra 1. januar 2018.

Vedligeholdelse Bestyrelsen gjorde status på de arbejder, der har været i gang i dette regnskabsår.

Der resterer inddækningsarbejder i forbindelse med terrassen på 1 E, og der er tilsynela-

dende en plade, der er faldet ned på nordsiden af ventilatortårnet i blok 5.

I foråret 2018 skal det besluttes, hvad der økonomisk er plads til inden 30. juni, og hvad

der skal laves i starten af det nye regnskabår, der starter 1. juli.

Bestyrelsen har købt maling til skurene og håber på andelshavernes hjælp i 2018.

Grønningen Bestyrelsen er ikke tilfreds med græsklipningen i år.

Behovet er efter vores mening 3 gange årligt, og derved kan vi klippe inden planterne

smider de første frø i maj-juni. 

Jytte vil undersøge hvem og hvordan de andre grønninger klippes.

Rengøringsaftalen Bestyrelsen gennemgår på næste møde vores nuværende aftale og fastlægger kvalitet

og behov. Betaler vi i dag det rigtige, og får vi det rigtige?

Nytårskur Søndag den 7. januar 2018 kl. 11:00 - og det er blok 3's tur.

Næste møde Torsdag den 4. januar 2018 kl. 14:00  hos Carsten, 7 G.

Afslutning Mødet afsluttet kl. 17:00 (og der blev heldigvis også plads til et par grin undervejs).

Referent Carsten, 7 G


